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คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2548   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่จัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนสามป และ

แผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน /

โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณนั้น   ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทํางานกับหนวยงานและการจําแนก

รายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป

มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย   

      เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   หวังเปนอยางยิ่งวา    แผนการดําเนินงานประจําป   2553   ฉบับนี้                

จะเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ               
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สวนท่ี   1 
บทนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

แผนการดําเนินงาน 

สวนที่  1 

บทนํา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามปและแผนการดําเนินงาน 

  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประจําปงบประมาณ  นั้น   

ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ การทํางาน

กับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการ

ติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

- เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  เก็บรวบรวมขอมูล โครงการ/กิจกรรม  ที่จะ 

ดําเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ขั้นตอนที ่ 2  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัด 

หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กําหนดไว 

ในแผนยุทธศาสตร 

- เสนอรางแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 

- เสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น   

เพื่อประกาศใช 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

-  สามารถควบคุมการดําเนินงาน  การติดตามการดําเนินงาน  และการประเมินผลไดอยางเหมาะสม 

    และมีประสิทธิภาพ 

 



        

    

 

 

 

 

 

 

สวนที่   2 

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงาน  ประจําป  2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการที่ดําเนินการ  คิดเปนรอยละของ 

โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ รอยละของ 

งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

 แผนพัฒนาป  

2553 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

 แผนพัฒนาป  

2553 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     แนวทางการพัฒนา 

     1.1  กอสราง  ปรบัปรุง  บํารงุ  รักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา 

           และอาคารสถานที ่

     1.2  พัฒนาระบบจราจร 

  

 

40 

 

19 

  

 

23 

 

7 

  

 

 

  

 

75,793,000 

 

14,098,000 

  

 

45,398,000 

 

1,408,000 

 

 

 

 

 

กองชาง 

กองการศึกษา 

กองชาง 

รวม  59 30 50  89,891,000 46,806,000 52  

2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ 

     แนวทางการพัฒนา 

     2.1  สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

  

 

6 

  

 

3 

  

 

 

  

 

83,650,000 

  

 

160,000 

  

 

 

 

 

 กองสวัสดิการสังคม 

รวม  6  3 50 83,650,000  160,000 0  

3.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเที่ยว 

     แนวทางการพัฒนา 

3.1 สงเสริมประชาสัมพันธ  เผยแพร  การทองเทีย่ว 

3.2 บํารุงรักษา  ปรับปรุงและพฒันาแหลงทองเที่ยว 

  

 

2 

3 

  

 

1 

3 

  

 

 

  

 

130,000 

940,000 

  

 

50,000 

940,000 

  

 

 

 

กองการศึกษา 

กองวิชาการฯ 

กองชาง 

รวม  5  4 80  1,070,000  990,000 92  

4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา 

     แนวทางการพัฒนา 

     4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 

     4.2  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

     4.3  พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 

  

 

34  

7 

17 

  

 

32 

7 

14 

  

 

 

  

 

31,558,080 

2,650,,000 

4,548,000 

  

 

44,500,820 

2,230,000 

3,930,000 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 

กองการศึกษา 

กองการศึกษา 

รวม  58  53 91  38,756,080  50,660,820 130  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงาน   ประจําป  2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการทีด่ําเนินการ  คิดเปนรอยละของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ รอยละของ 

งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

 แผนพัฒนาป  

2553 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

 แผนพัฒนาป  

2553 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

5.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคม         

      แนวทางการพัฒนา 

     5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

     5.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่

     5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

     5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

     5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

5.6 สังคมสงเคราะห 

  

 

25 

8 

3 

14 

12 

6 

  

 

20 

8 

3 

11 

9 

5 

  

 

 

  

 

2,950,000 

12,530,000 

170,000 

1,095,000 

282,000 

17,644,000 

  

 

1,775,000 

385,000 

180,000 

865,000 

50,000 

2,998,000 

  

 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

สํานักปลัด 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม  68  56 82  34,671,000 6,253,000  17  

6.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสิ่งแวดลอม 

     แนวทางการพัฒนา 

6.1 พัฒนาปรบัปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

6.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       

และสิ่งแวดลอม 

6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

6.4 บําบัดและกําจัดขยะ 

  

 

3 

 3 

 

2 

3 

  

 

1 

4 

 

3 

1 

 

   

 

 

 

 

645,000 

400,000 

 

8,797,742 

340,700,000 

 

  

 

300,000 

470,000 

 

390,000 

50,000 

 

  

 

กองชาง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองชาง 

กองชาง 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม  11  9 81  350,542,742  1,210,000 0 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงาน   ประจําป  2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการทีด่ําเนินการ  คิดเปนรอยละของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ รอยละของ 

งบประมาณ 

หนวยดําเนินการ 

 แผนพัฒนาป  

2553 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

 แผนพัฒนาป  

2553 

แผนพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

7.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี          

      แนวทางการพัฒนา 

     7.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

     7.2  สงเสริมความรูความสนใจเกีย่วกับกิจการของทองถิ่น 

 

     7.3  พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร      

 

     7.4  ปรับปรุงพัฒนารายได 

    7.5  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน      

 

 

 

 

 

    7.6  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและบัตร 

  

 

12 

8 

 

20 

 

6 

49 

 

 

 

 

 

8 

  

 

4 

7 

 

9 

 

5 

13 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

  

 

6,100,000 

470,000 

 

10,806,100 

 

1,495,000 

40,650,880 

 

 

 

 

 

240,0000 

  

 

2,330,000 

520,000 

 

430,100 

 

490,000 

1,895,000 

 

 

 

 

 

100,000 

  

 

กองสวัสดิการสังคม 

สํานักปลัดฯ 

กองวิชาการฯ

สํานักปลัดฯ 

กองวิชาการฯ 

กองคลัง 

สํานักปลัดฯ 

กองคลัง 

กองสวัสดิการสงัคม 

กองวิชาการฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษา 

สํานักปลัดฯ 

รวม  103  41 39  59,761,980 5,765,100  9  

ยอดรวม 310 196 63 658,342,802 111,844,920 16  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
                                     และอาคารสถานที่ 

    1.2  พัฒนาระบบจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการกอสราง

ปรับปรุงถนนรณชัย  

ชาญยุทธ  ซอย  46 

-กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,610 ตารางเมตร 

-รื้อผิวลาดยางเดิมพรอมเกรดบดอัด

พื้นที่ไมนอยกวา 1,610 ตารางเมตร  

-กอสรางรางยูฝาวี คสล.ความยาว

ไมนอยกวา  640 เมตร  

(งบประมาณ 1,947,000 บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

2 โครงการกอสราง

ปรับปรุงถนนรัชชูปการ 

ซอย  2 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,080 ตาราง

เมตร  

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาว

ไมนอยกวา 450  เมตร (งบประมาณ 

1,419,000  บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

 

7 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนและระบบระบายน้ํา

ถนนขางวัดเวฬุวัน 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา   105  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา  218  เมตร 

(งบประมาณ  448,000  บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง 

 

            

4 โครงการกอสรางถนน 

เพลินจิต ซอย 9 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  32  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล ความยาวไม

นอยกวา 24   เมตร 

-  บอพักฝาว ีคสล. สําหรับทอ Ø 0.40  

เมตร จํานวน 2 บอ 

(งบประมาณ  88,000  บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

8 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการกอสรางถนน 

และระบบระบายน้ํา           

ถนนเทวาภิบาล  ซอย  4 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  2,489  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล.           

ความยาวไมนอยกวา  300  เมตร 

-  ทอ คสล. Ø  0.60  เมตร ยาว  3  เมตร 

-  บอพักฝาว ีคสล. สําหรับทอ Ø 0.60  

เมตร  จํานวน  6  บอ 

(งบประมาณ 2,200,000 บาท 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

6 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ํา  ถนนสุขบูรพา  

(ชวงถนนเจริญพานิช - 

ถนนเพลินจิต) 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  202  ตารางเมตร 

- วางทอ คสล. 0.60 เมตร ยาว 292ม. 

-  กอสรางบอพัก  คสล.  สําหรับทอ 

  0.60  เมตร  จํานวน  40  บอ 

-  กอสรางทางเทาหนา  0.07  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,060  ตารางเมตร   

- กอสรางคันหินสําเร็จรูป ยาว  330 ม.   

(งบประมาณ 1,260,000  บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

9 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทวาภิบาล ซอย 17 

-  กอสรางถนน คสล.หนา0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 704 ตารางเมตร  

-  ถมคันทางจาํนวนไมนอยกวา 264  

ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

นอยกวา 36 ลูกบาศกเมตร 

(งบประมาณ 540,000  บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

8 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนเทวาภิบาล ซอย 15 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 956 ตารางเมตร 

-  ถมดินคนัทางจาํนวนไมนอยกวา  

360  ลูกบาศกเมตร 

-  กอสรางลูกรังไหลทาง จํานวนไม

นอยกวา 50 ลูกบาศกเมตร 

(งบประมาณ  734,000  บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

 

10 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการกอสรางถนน 

และระบบระบายน้ําถนน

คหบดีอุทศิ 

- กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 เมตร 

กวาง6.00 – 10.50 เมตรยาว  277  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  1,650  ตารางเมตร  

ปรับปรุงบอพัก  คสล.จํานวน  52  บอ   

คันหินสําเร็จ ยาว  520.00  เมตร         

ทางเทา คสล. พื้นที่ไมนอยกวา  710  

ตารางเมตร   

(งบประมาณ 1,600,000 บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

10 กอสรางระบบระบายน้ํา  

ถนนเทวาภิบาล  ซอย 5   

แยก  1   

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.  ความยาว

ไมนอยกวา 588  เมตร 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 278  ตร.ม. 

-  บอพักฝาว ีคสล. สําหรับทอ   

0.60  เมตร จํานวน  4  บอ 

(งบประมาณ 1,280,000  บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

 

11 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนราชการดําเนิน                  

ชวงที่  4 (แยกปทมานนท - 

แยกรัฐกิจไคลคลา) 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา  0.20  

เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  5,360  ตาราง

เมตร 

(งบประมาณ  4,595,000  บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

12 โครงการกอสราง              

ถนนปทมานนท  ซอย  7/2 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา  0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  249  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา    

12  ลูกบาศกเมตร 

(งบประมาณ  178,000  บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

13 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนปทมานนท  ซอย  9  

แยก  2 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15 เมตร   

พื้นที่ไมนอยกวา   360  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

18  ลูกบาศกเมตร  

(งบประมาณ 258,000  บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

12 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนรณชัยชาญยุทธ          

ซอย 33 แยก 1 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 507 ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยู + ฝาวี คสล. ยาวไม

นอยกวา 274   เมตร 

(งบประมาณ  836,000  บาท)   

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

15 โครงการกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําถนนคุม 

วัดปาเรไร ฝงทิศตะวันตก 

(จากแยกเทวาภิบาลถึง  

แยกกองพล 10 ซอย 4) 

-  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 824 ตารางเมตร 

-  คันหินรางตื้น ยาวไมนอยกวา 3 

เมตร 

-  กอสรางรางวี คสล. ความยาวไม

นอยกวา   231   เมตร 

-  วางทอ คสล. Ø 0.80 เมตรความยาว  

263 เมตร 

-  บอพักฝาว ีคสล. สําหรับทอ Ø 0.80 

เมตร. จํานวน 29 บอ 

-  ปรับปรุงฝาบอพักเดิม  1  ฝา 

(งบประมาณ 1,859,000 บาท) 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

13 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 โครงการกอสรางถนน 

ปทมานนท  ซอย  10/1 

 

-  กอสรางถนน  คสล.  หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  339  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

16  ลูกบาศกเมตร 

(งบประมาณ  243,000  บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

17 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ถนนปทมานนท  ซอย  9  

แยก  1 

 

-  กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา   700  ตารางเมตร 

-  ลูกรังไหลทาง  จํานวนไมนอยกวา  

21  ลูกบาศกเมตร 

(งบประมาณ 498,000  บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

18 โครงการกอสรางและ 

ปรับปรุงถนนรณชัยชาญ

ยุทธ  ซอย  14  แยก  1 

กอสรางถนน  คสล. หนา 0.15เ มตร  

พื้นที่ไมนอยกวา  468  ตารางเมตร 

-  กอสรางรางยูวี  + ฝาวี  คสล. ความ

ยาวไมนอยกวา  331  เมตร 

(งบประมาณ  948,000  บาท 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

กองชาง             

14 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 โครงการกอสรางปรบัปรงุ

ถนนระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงภูมิทัศนถนน

เทศบาลบํารุง 

 

-  กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอย

กวา  3,250 ตารางเมตร  

 - วางคันหินสําเร็จรูป  ยาวไมนอยกวา 508 เมตร 

- วางทอระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 

196 เมตร พรอมบอพัก 

- วางทอระบายน้ํา Ø 0.80 เมตร ยาวไมนอยกวา 

125 เมตร  พรอมบอพัก 

- กอสรางทางเทา คสล.พื้นที่ไมนอยกวา 1,400   

ตารางเมตร  - กอสรางซุมประตูเมือง  1  ดาน 

-ดินถมปรับระดบัพรอมปลูกหญานวลนอยไม

นอยกวา 4,440  ตารางเมตร 
(งบประมาณ 4,285,000 บาท) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กองชาง             

20 โครงการกอสรางระบบ

ระบายน้ําทางเทาและ

ปรับปรุงภูมิทัศนถนนริม

คลอง(ชวงหายโศรก  -              

ดํารงราษฏรวิถี) 

-  กอสรางรางยูฝาวี คสล.ความยาวไมนอยกวา 

212 เมตร 

- วางคันหินสําเรจรูป ยาวไมนอยกวา 424  ม  

-กอสรางทางเทา คสล.พื้นที่ไมนอยกวา 742 

ตารางเมตร 

- กอสราง ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม

นอยกวา 50 ตรม. 

- ถมดินปรับระดบัพรอมปลูกหญานวลนอยไม

นอยกวา 1,200 ตรม. (งบประมาณ 780,000 บาท) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กองชาง             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

21 โครงการกอสรางอาคาร

เรียนโรงเรียนเทศบาล             

วัดปาเรไร 

กอสรางอาคารเรียน ตามแบบ               

ศน.สท. 4/12 ของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(งบประมาณ 8,704,000 บาท)     

 

 

 

โรงเรียน

เทศบาลวัดปา

เรไร 

 

โรงเรียนเทศบาล

วัดปาเรไร 

กองการศึกษา 

            

22 โครงการกอสรางอาคาร

เรียนโรงเรียนเทศบาล         

วัดเหนือ 

-กอสรางอาคารเรียน ตามแบบ               

ศน.สท. 4/12 ของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(งบประมาณ 10,431,000 บาท) 

 

 

 

โรงเรียน

เทศบาลวัด

เหนือ 

 

โรงเรียนเทศบาล

วัดเหนือ 

กองการศึกษา 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุง  รักษาถนน สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา และอาคารสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

23 โครงการกอสรางระบบ

กรองน้ําใตดินพรอมระบบ

สูบน้ํา 

 

- ติดตั้งถังกรองทรายและระบบเติม 

อากาศ เสนผานศูนยกลาง ขนาด 1.5 เมตร 

สูง 2.11 เมตร  จํานวน 2 ชุด 

- ติดตั้งถังพักน้ํากรองกอนขึ้นถังสูง        

ไฟเบอรกลาส ขนาด 2500 ลิตร พรอม

อุปกรณ  จํานวน 2 ชุด 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขึ้นถังสูง  ขนาด 2 HP  

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 

- ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ไมนอยกวา  1.10 เมตร พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด (ตามแบบแปลน

ของเทศบาล) 

(งบประมาณ  267,000  บาท) 

 

โรงเรียน

ชุมชนบาน

หนองหญา

มาและ

โรงเรียนกีฬา

ทองถิ่น

จังหวัด

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             
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ผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.2  พัฒนาระบบจราจร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดซื้อตูควบคุม

ไฟสัญญาณจราจร (ถนน

ประชาธรรมรักษ ตัดกับ

ถนนทองทวี) 

 

 

จัดซื้อตูควบคุมไฟสัญญาณจราจร สํารอง

ไวซอมเปลี่ยนตูเกาที่ชํารุด 

(งบประมาณ  200,000 บาท 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

งานไฟฟา 

กองชาง 

 

 

 

            

2 โครงการซอมเปลี่ยนไฟฟา

สาธารณะชวงเวลากลางคืน 

 

-จะปฏิบัติงานซอมเปลีย่นไฟฟา

สาธารณะภายในเขตเทศบาลฯนอกเวลา

ราชการ  ตั้งแตเวลา 16.30 – 22.30 น.  

(งบประมาณ  90,000  บาท 
 

 

 

 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

งานไฟฟา 

กองชาง 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.2  พัฒนาระบบจราจร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการตีเสนจราจร

ภายในเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

-  ตีเสนจราจร  สีเทอรโมพลาสติก            

สีขาว และสีเหลือง 

-  ทาสีคนัหิน สีขาวสะทอนแสง 

-  ทาสีคนัหิน สีน้ํามัน สีดํา สีแดง และ

สีเหลือง 

(งบประมาณ  500,000  บาท) 

 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

งานจราจร 

กองชาง 

 

 

            

4 โครงการปรับปรุงไฟฟา

แสงสวางประดับที่ศาลเจา

พอมเหศักดิ์ หลักเมืองบึง

พลาญชัยและอนุสาวรีย 

รัชกาลที่  6 

 

- จัดซื้อโคมไฟแสงสวาง โคมไฟ

ประดับ เพื่อทําการซอมเปลี่ยนไฟฟา

เดิมที่ชํารุดออก  ใหมีความสวยงาม 

โดยจะทําการจัดซื้อวัสดุอปุกรณไฟฟา  

(งบประมาณ  50,000  บาท) 

 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

งานจราจร 

กองชาง 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.2  พัฒนาระบบจราจร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมระบบสัญญาณ

ไฟจราจรและปาย

เครื่องหมายจราจร 

ที่รับการถายโอน 

 

- ปรับปรุงซอมแซมระบบสัญญาณไฟ

จราจร  เขียว  เหลือง  แดง  และ

เครื่องหมายจราจรภายในเขต       

เทศบาลฯ 

(งบประมาณ  40,000  บาท 

 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

งานไฟฟา 

กองชาง 

 

 

            

6 โครงการเปลี่ยนวัสดุ 

ในการซอมเปลี่ยนอปุกรณ

ไฟฟาแสงสวางทางหลวง

ที่รับการถายโอน 

-  เปลี่ยนวัสดุอุปกรณไฟฟาตามเสา

ไฟฟา  เชน  หลอดไฟโซเดี่ยม  ขนาด  

250  วัตต  บารหลาด ขนาด  250  วัตต  

อินิกเตอร ขนาด  250  วัตต 

(งบประมาณ  228,000  บาท) 

 

ภายในเขต 

เทศบาลฯ 

งานไฟฟา 

กองชาง 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา   1.2  พัฒนาระบบจราจร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาแรงสูงพรอม

ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา 

 

- จางเหมาการไฟฟาสวนภูมภิาค            

จังหวัดรอยเอ็ด  ดําเนินการดังตอไปนี ้

1.  ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 

เขาสํานักงานทะเบยีนทองถิ่น                     

โดยการปกเสาไฟฟาแรงสูงพาดสาย

เชื่อมตอเขาระบบ 

2.  จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา ขนาด  160 

KVA  ชนิดแขวน   

(งบประมาณ  300,000  บาท) 

สํานักงาน

ทะเบียน

ทองถิ่น

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

(สํานักงาน

ที่ดินเดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

งานไฟฟา 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

แนวทางการพัฒนา   2.1  พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา   2.1  พัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการฝกอาชีพแกกลุม

ผูสนใจ 

-  ฝกอบรมกลุมอาชีพ  3  กลุมอาชีพ 

- เพิ่มจาํนวนผูประกอบการรายใหม 

- เกิดสินคาตัวใหม 

(งบประมาณ  50,000  บาท) 

ชุมชน

ภายในเขต

เทศบาล 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการสงเสริมการตลาด

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จัดตลาดจําหนายสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑของเทศบาลและ

เครือขายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ทั้งในและนอกพื้นที ่                           

จํานวน  2  ครั้ง/ 1  ป 

(งบประมาณ  100,000  บาท 

ชุมชน

ภายในเขต

เทศบาล 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการสนับสนุนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

-  สรางความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน 

(งบประมาณ  10,000  บาท) 

ภายในเขต

เทศบาล 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

 

23 



 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 

แนวทางการพัฒนา   3.1  สงเสริมประชาสัมพันธ  เผยแพรการทองเที่ยว 
            3.2   บํารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    3  การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา   3.1  สงเสริมประชาสัมพันธ  เผยแพรการทองเที่ยว 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทําวารสาร

เผยแพรการทองเที่ยว 

 

 

-  จัดทําวารสาร , แผนพับ  สถานที่

ทองเทีย่วของจังหวัดรอยเอ็ด             

จํานวน  1,000  ฉบับ 

(งบประมาณ  50,000  บาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานบริการและ

เผยแพรฯ 

กองวิชาการ

และแผนงาน 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    3  การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา   3.2  บํารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณพระบรมราชา           

นุสาวรีย  รัชกาลที่ 6 หนา

บึงพลาญชัย 

-ปรับปรังจัดสวนใหมโดยมไีมพุม ,  

กอนหิน ขนาดใหญเปนองคประกอบ 

เปลี่ยนหญาสนามและดินใหมเนื่องจาก

บริเวณสนามหญาเดิมเปนหญาแหวหมู

แลวปลูกหญานวลนอยแทน 

(งบประมาณ 80,000 บาท ) 
 

 

บึงพลาญชัย

รอยเอ็ด 

งาน

สวนสาธารณะ

กองชาง 

            

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณทางเขาบึงพลาญชัย

จากสะพานเกาะเจาพอ

หลักเมืองถึงลานกีฬา        

(ฝงทิศใต) 

-จัดรูปแบบและตําแหนงไมใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

- ปลูกไมดอก - ไมประดับใหมีสีสิน

สวยงามตลอดป 

(งบประมาณ 60,000 บาท ) 
 

 

 

บึงพลาญชัย

รอยเอ็ด 

งาน

สวนสาธารณะ

กองชาง 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    3  การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา   3.2  บํารุง  รักษา  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สวนสมเด็จพระศรี

นครินทรรอยเอ็ดบรเวณ

น้ําตกภูพลาญเกาะกลางบึง

พลาญชัย 

- สรางน้ําตกและปลูกตนไมใหญให

เหมือนกับน้ําตกธรรมชาติจริง ๆ  

- จัดสรางธารน้ําใหมใหเหมาะสม

สวยงาม 

- จัดเรียงกอนหินขนาดใหญ –นอย โดย

หากอนหินมาเพื่ออีกไมนอยกวา 350 

กอน เพิ่มระบบสงน้ําภูเขาใหแรงกวาเดิม

อีก 1 เทา 

(งบประมาณ 800,000 บาท) 
 

 

 

 

 

 

บึงพลาญชัย

รอยเอ็ด 

งาน

สวนสาธารณะ

กองชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา  4.1   พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
4.2 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
4.3 พัฒนาดานสวัสดกิารและนันทนาการ 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนรวมกับ

โรงเรียนสาธิตฯ และ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และโรงเรียนอนุบาลกร

แกวและมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

-  จัดการอบรมนิเทศติดตามพัฒนาการเรียน

การสอนรวมกับสถาบันการศึกษาตาง  ๆ  

ดังนี้  

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-โรงเรียนอนบุาลกรแหว 

-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(งบประมาณ  600,000  บาท) 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

โรงเรียน

สังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

 2 โครงการเขาคายทาง

วิชาการตามกลุมสาระ

การเรียนรู 
 

- จัดกิจกรรมโดยคัดเลือก 

นักเรียน  เพื่อเขารวมกิจกรรมคายวิชาการ  

จํานวน 3 ครั้ง คายวทิย – คณิต คาย

ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ  คายพุทธธรรม 

(งบประมาณ  200,000 บาท) 

 

โรงเรียน

สังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการนิทรรศการ

แสดงผลงานทาง

วิชาการ 

 

 

-สงนักเรียนโรงเรียนในสังกัดรวมงาน

วิชาการระดับภาคและระดับประเทศโดยมี

นักเรียน   ปการศึกษาละ  2  ครั้ง 

(งบประมาณ  500,000 บาท) 

จังหวัดที่เปน

เจาภาพและ

จังหวัด

นนทบุร ี

กองการศึกษา             

4 โครงการประชุมเชิง

ปฎิบัติการ การใช

หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและทศันศึกษา 

ดูงาน 

 

-  จัดอบรมพนักงานครทูุกกลุมสาระ           

การเรียนรูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด   

(งบประมาณ  50,000 บาท 

 

 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา             

5 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

และทัศนศกึษาดูงาน 

 

-  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษาละ  1  ครัง้ 

(งบประมาณ  30,000  บาท 
 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการพัฒนาสงเสริม

หองสมุดในโรงเรียน

และศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

 

-  จัดซื้อหนังสือประจําหองสมุดให

โรงเรียนเทศบาลฯ  ทั้ง  7  โรงเรียน และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(งบประมาณ  100,000 บาท) 

 

โรงเรียน

สังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

7 โครงการนิเทศการศึกษา 

 

-  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน         

ของครู   โรงเรียนในสังกัดเทศบาล           

เดือนละ 1 ครั้ง 

(งบประมาณ  20,000 บาท) 

 

โรงเรียน

สังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

8 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- ประเมินคุณภาพโรงเรยีนสังกัดเทศบาลฯ  

7  โรงเรียน  ตอปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

(งบประมาณ  40,000  บาท) 

โรงเรียน

สังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

กองการศึกษา             

 

 

31 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการสนับสนุน

หนวยงานอื่น ๆ 

 

 

ใหการสนับสนุนหนวยงาน 

อื่น ๆ  ดังนี ้

1.  ยุวพุทธิกสมาคมรอยเอ็ด 250,000 

บาท 

2.  สนับสนุนเทศบาลที่เปนเจาภาพการ

แขงขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 30,000 บาท 

3. สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1,000,000 บาท 

4. อุดหนุนเทศบาลเจาภาพจัดงาน

นิทรรศการฯระดับภาค 10,000 บาท 

5. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

อนุบาลรอยเอ็ดและโรงเรียนเมือง

รอยเอ็ด 14,157,000 บาท 

6. อุดหนุนการชุมนุมลูกเสือทองถิ่น 

50,000 บาท 

(งบประมาณ 15,597,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ

นอกพื้นที ่

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการมอบ

ประกาศนียบัตรนักเรียน

ที่สําเร็จการศกึษา 

 

-  มอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น 

อนุบาลป.6  ม.3  และ ม.6โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ  ตอปการศึกษาละ  1 ครั้ง 

(งบประมาณ  150,000 บาท) 

โรงเรียน

สังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

กองการศึกษา             

11 โครงการเด็กพิการและ

เด็กพิเศษเรียนรวม

โรงเรียนเทศบาล                     

วัดปาเรไรและโรงเรียน

เทศบาลวัดเวฬุวนั 

-  ดําเนินการโครงการเด็กพิเศษเรียนรวม 

โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไรและโรงเรียน

เทศบาลวัดเวฬุวนัและรวมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(งบประมาณ  200,000  บาท) 

 

โรงเรียน

สังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

กองการศึกษา             

12 โครงการเช่ือม

สัมพันธไมตรรีะหวาง

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด กับ

เทศบาลเมืองอูโคะอีซูโมะ 

 

-  เชื่อมสัมพันธไมตรรีะหวาง  2  เมือง  โดย

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

ศิลปวัฒนธรรม  ของครู  นักเรียน                       

ปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

(งบประมาณ  200,000  บาท) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด กับ

เมืองอูโคะ

อีซูโมะ 

กองการศึกษา             
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 แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 

 

 

โครงการจัดพิมพ

วารสารการศึกษาราย

ภาคเรียน 

 

- พิมพวารสาร ภาคเรียนละ  4,500  ฉบบั           

2  ภาคเรียน  รวม  9,000  ฉบับ 

เพื่อแจกจายใหนักเรียนและผูปกครอง 

(งบประมาณ  140,000 บาท) 

โรงเรียน

สังกัด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

14 โครงการพัฒนา

ภาษาตางประเทศ 

 

- รับชาวตางชาติมาชวยพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาตางประเทศใหแกนักเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จาํนวน 7 

โรงเรียน 

(งบประมาณ  50,000 บาท) 

โรงเรียน

สังกัด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

15 โครงการอบรมสัมมนา 

วิชาการผูบริหารการศึกษา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  30  คน  เขารบัการประชุม  

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธภิาพการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู  

(งบประมาณ  50,000  บาท) 

โรงเรียน

สังกัด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา             

16 โครงการวันคร ู -  จัดกิจกรรมและพิธีการรําลึกพระคุณครู  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

(งบประมาณ  30,000  บาท) 

โรงเรียนใน

สังกัด 

เทศบาลฯ 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

17 โครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการรวมกบั

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษารอยเอ็ดและ

ระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

-  นํานักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดคัดเลือกเปนตัวแทนของ

จังหวัดรอยเอ็ดเขารวมการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการระดบัภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ                                

ป ละ  1 ครั้ง 

(งบประมาณ 55,000 บาท) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดกับ

จังหวัดที่เปน

เจาภาพ 

กองการศึกษา             

18 โครงการเชื่อมความ

สัมพันธไมตรีและความ

รวมมือทางวิชาการ

ระหวางเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดกับคณะ

ศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัย

แหงชาติลาว แผนกศึกษา

นครเวียงจันทน และ

สถาบันวทิยาศาสตร

สังคมแหงชาติลาว 

-   บุคลากรทางการศึกษารวมกันพัฒนา

ระบบการเรียนการสอน 5 คน/ป 

-  นักเรียนในสังกัดไดแลกเปลี่ยน 

เรียนรูเพื่อใหเกิดองคความรูใหม               

10 คน/ป 

-  เพื่อใหเกิดเครือขายความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการโรงเรียนในสังกัด 

ทั้ง 7 โรงเรียน 

(งบประมาณ 100,000  บาท 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด/

โรงเรียนใน

สังกัด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

 

 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 โครงการจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) 

 

 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  ตลอดปงบประมาณ  

-ระดับอนุบาล-ป.4 จํานวน4,018,560  

-ระดับ ป.5-ป.6 จํานวน1,798,160 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรบั

นักเรียนโรงเรียนเมืองรอยเอ็ดและ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด            

-ระดับอนุบาล ป.4 จํานวน7,061,600 

-ระดับ ป.5-ป.6 จํานวน2,848,300 

-  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  จํานวน  294,000 บาท 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก

เล็กศูนยวัดเหนือ  จํานวน  64,680 บาท

(งบประมาณ 16,085,300 บาท) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

 

 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20 โครงการจัดจางทําอาหาร

กลางวัน 

-จัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลเมอืง

รอยเอ็ด  จํานวน  8,309,600  บาท   

- จัดเหมาทาํอาหารสําหรับเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด  จํานวน  546,600  

บาท 

- จางเหมาทาํอาหารสําหรับเด็กเล็ก 

ศูนยวัดเหนือ  จาํนวน   120,120  บาท

(งบประมาณ 8,975,720  บาท) 

โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด

และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

21 โครงการคาพาหนะนาํเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด 

 

- นําเด็กศนูยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ

บาดเจบ็ ไปสงสถานพยาบาลได

อยางปลอดภัยทันทวงท ี

-เด็กมีความปลอดภัย 

(งบประมาณ 1,500บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

 

 

 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

22 โครงการหลักสูตรสถาน 

ศึกษา   

- มีการฝกอบรมครูฝนการพัฒนาการ

ใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ

เพื่อใหโรงเรยีนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ที่มีมาตรฐาน 

(งบประมาณ  144,000 บาท) 
 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

23 โครงการพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษา   

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานครูเทศบาล ในการเขารับ

การศึกษาอบรมตาง ๆ  เพื่อใหเกิด

ประสิทธภิาพสูงสุกในการปฏิบัติงาน 

(งบประมาณ  714,000  บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด

ตางจังหวัด  

กรุงเทพฯ 

กองการศึกษา

โรงเรียนใน

สังกัด 

            

24 โครงการอบรมครูวิทยากร 

แกนนํายาเสพติด   

 

-  พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล ในการเปนครูวิทยากรแกนนํา

ยาเสพติด ในการอบรมฯ 

(งบประมาณ  37,300  บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด

ตางจังหวัด  

กรุงเทพฯ 

กองการศึกษา

โรงเรียนใน

สังกัด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

 

 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

25 โครงการอบรมเจาหนาที ่

สันทนาการ    

 

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 

อบรมเจาหนาที่งานกิจกรรมเยาวชน

ในการเขารับการศึกษาอบรม 

คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง   

คาเชาที่พัก  คาพาหนะในการเดินทาง

ไปราชการ   

(งบประมาณ 10,000 บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด

ตางจังหวัด  

กรุงเทพฯ 

กองการศึกษา             

26 โครงการสงเสริมกิจกรรม

คายเยาวชน   

 

-  จัดอบรมคายเยาวชนของ 

นักเรียนในสังกัดเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด จํานวน100คน    

เพื่อปลูกจิตสาํนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 

 

จังหวัดรอยเอ็ด

ตางจังหวัด   

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

27 โครงการประชุมครูกอน

ปดภาคเรียน    

 

-จัดกิจกรรมประชุมครูกอนปดภาค

เรียน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

(งบประมาณ 50,000 บาท) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

28 โครงการแขงขันกิจกรรม

และความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

-คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมการ

แขงขันกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเขา

รวมการแขงขันระดับภาค 

-ตัวนักเรียนเพื่อเขารบัการศึกษาตอ

ในชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

(งบประมาณ 110,000 บาท) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

29 โครงการจัดการศึกษาโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน 

-ดําเนินการตามโครงการโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

(งบประมาณ  40,000 บาท) 

 

โรงเรียน

เทศบาล 

วัดเวฬุวนั 

โรงเรียน

เทศบาล 

วัดเวฬุวนั 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาและสงเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 

 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

30 โครงการสงเสริมกิจกรรม

คายเยาวชน    

 

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 

เขารับการอบรมกิจกรรมคายเยาวชน 

 (งบประมาณ 20,000 บาท) 

ศูนยเยาวชน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

31 โครงการรณรงคปองกันยา

เสพติด 

-จัดอบรมเยาวชนในโครงการ

รณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดของ

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จํานวน 100 คน ใหหางไกล

จากสิ่งเสพติดใหโทษ 

(งบประมาณ 50,000 บาท)  

จังหวัดรอยเอ็ด

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา             

32 โครงการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา 

-เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาพัฒนา

บุคลากรในการเขารับการศึกษา

อบรมคาลงทะเบียนคาเบี้ยเลี้ยง  คา

เชาที่พัก  คาพาหนะ  ในการเดินทาง

ไปราชการ 

(งบประมาณ  51,000 บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด

ตางจังหวัด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.2   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดงานประเพณี 

บุญผะเหวด 

-  สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ

ผะเหวดของจังหวัดรอยเอ็ด  ในการ

จัดซื้อขนมจนีน้ํายา และรายการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีฯ 

(งบประมาณ  100,000  บาท) 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร

จังหวัด

รอยเอ็ด 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

และ 

กองการศึกษา 

            

2 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต 

 

จัดกิจกรรมตาง  ๆ  เชน 

-  จัดประกวดขบวนแหสงกรานต 

-  จัดประกวดสาวประเภทสอง 

-  จัดประกวดอาหารอีสาน 

-  จัดประกวดกิจกรรมชมุชน 

-  จัดประกวดดนตรีพื้นเมอืง 

-  จัดการแขงขันกีฬาพื้นเมือง 

-  รางวัลสมนาคุณการแขงขัน 

 ประเภทตาง ๆ 

(งบประมาณ 330,000  บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

รอยเอ็ด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.2   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจัดงานประเพณี 

แหเทียนเขาพรรษา 

จัดกิจกรรมตาง  ๆ เชน 

- จัดประกวดตนเทียนประเภทแกะสลัก 

- จัดประกวดขบวนแหเทียน 

- จัดประกวดธิดาเทยีน 

- รางวัลสมนาคุณการประกวดประเภท 

ตาง ๆ 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร

จังหวัด

รอยเอ็ด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

อบจ.รอยเอ็ด 

            

4 โครงการจัดงานประเพณี 

ออกพรรษา 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน 

- ตักบาตรเทโว 

- ประกวดขาวทิพย 

- ประกวดประดับประทปี 

โคมไฟ 

- ประกวดการรองสรภัญญะประเภท

นักเรียน นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป 

(งบประมาณ 300,000 บาท) 

 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร

จังหวัด

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.2   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการจัดงานเลี้ยง

สักการะเจาพอหลักเมือง

และเจาพอมเหศักดานุภาพ 

 

-  จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

คูบานคูเมืองของจังหวัดรอยเอ็ด คือ 

ศาลเจาพอหลักเมือง 

และศาลเจาพอมเหศักดานุภาพ 

(งบประมาณ 70,000 บาท) 

 

ศาลเจาพอ

หลักเมือง 

และศาลเจา

พอมเหศักดา

นุภาพ 

กองการศึกษา             

6 โครงการตักบาตรวันอาทิตย 

 

-  จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันอาทิตย

เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลทาํบญุ

ตักบาตรรวมกนัทุกวันอาทิตย  ณ  

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร

รอยเอ็ด ซื้ออุปกรณในการใสของที่

ประชาชนใสบาตรพระสงฆ 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร

จังหวัด

รอยเอ็ด 

สํานักงาน       

พระพุทธ       

ศาสนาและ

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.2   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการจัด งานประเพณ ี

สมมาน้าํคืนเพ็งเส็งประทีป 

-  จัดงานประเพณี  “สมนาน้ําคนืเพ็งเส็ง

ประทปี”   รวมกับสวนราชการสถาบัน 

การศึกษา  ชุมชน  ประชาชนและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามตํานานเมือง

รอยเอ็ด 11 หัวเมือง โดยจัดประกวด

แขงขัน ดังนี้ 

-  กระทงประทีปใหญ   ชิงถวย 

พระราช-ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

สยามบรมราชกมุาร ี

-  กระทงอนุรักษธรรมชาติ   

-  ธิดาสาเกตนคร 

-  จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน 

-  งานพิธีและบวงสรวงพระขัติยะวงษา  

(ทาวทนษ) , รัชกาลที่  5 , รัชกาลที่  6 , 

ศาลเจาพอหลักเมือง  ฯลฯ  

(งบประมาณ 1,400,000บาท) 

สวน

สมเด็จ

พระศรี

นครินท

รจังหวัด

รอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด

อบจ.รอยเอ็ด

อปท.ใน

จังหวัดรอยเอ็ด

และเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.3   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการเก็บตัวฝกซอม

นักกีฬากอนเขารวมการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดบั

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และระดับประเทศ 

 

ทําการฝกซอมเก็บตัวนักกีฬา ตัวแทน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดังนี ้

1.ฟุตบอล12,14,16,18 ปรุนละ18คน รวม 

72คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18  ป  รุนละ 12  

คน รวม  48  คน 

3. วอลเลยบอลชาย/หญิง12,14,16,18  ป   

รุนละ  12  คน  รวม  96  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  

12,14,16 ,18 ป รุนละ 2คน รวม 16 คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง  12,14,16,18  

ป  รุนละ  5  คน   รวม  40 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป  

รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 

7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ป   

รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป   

รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 

(งบประมาณ 1,060,000 บาท) 

จังหวัด

รอยเอ็ด 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ดและ  

อบจ.รอยเอ็ด 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.3   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับ

ภาคฯครบทุกชนิดกีฬา  ดังนี ้

1.ฟุตบอล12,14,16,18 ปรุนละ18คน  

รวม72คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18  ป  รุนละ 12  

คน รวม  48  คน 

3. วอลเลยบอลชาย/หญิง12,14,16,18  ป   

รุนละ  12  คน  รวม  96  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  

12,14,16 ,18 ป รุนละ 2คน รวม 16 คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง  12,14,16,18  

ป  รุนละ  5  คน  รวม  40 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18 

ป  รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 

7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ป   

รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป   

รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 

(งบประมาณ 800,000 บาท) 

อปท.ที่เปน

เจาภาพ

ระดับภาค 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.3   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับประเทศ 

จัดสงนักกีฬาที่เปนตัวแทนระดับภาคฯเขา

รวมการแขงขันระดับประเทศครบทุกชนิด

กีฬา  ดังนี้ 

1.ฟุตบอล12,14,16,18 ปรุนละ18คน  รวม72

คน 

2. ฟุตซอล  12,14,16 ,18  ป  รุนละ 12  คน 

รวม  48  คน 

3. วอลเลยบอลชาย/หญิง12,14,16,18  ป   

รุนละ  12  คน  รวม  96  คน 

4. วอลเลยบอลชายหาดชาย/หญิง  12,14,16 

,18 ป รุนละ 2คน รวม 16 คน 

5.  เซปกตะกรอชาย / หญิง  12,14,16,18  ป  

รุนละ  5  คน  รวม  40 คน 

6. เทเบิลเทนนิสชาย/หญิง 12,14,16 , 18 ป  

รุนละ  4  คน  รวม  32 คน 

7. เปตองชาย/หญิง  12,14,16 ,18 ป   

รุนละ  6  คน  รวม  48 คน 

8. กรีฑา  ชาย/หญิง 12,14,16 ,18 ป   

รุนละ  15  คน  รวม  120 คน 

(งบประมาณ 800,000 บาท) 

อปท.ที่เปน

เจาภาพ

ระดับ 

ประเทศ 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.3   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการจัดงานวันเด็ก 

แหงชาติ 
- จัดกิจกรรมตางๆ  ในวันเด็กแหงชาติ               

โดยเปนคาดําเนินการ คาสนับสนุนการจัด

งาน/คารางวัลและคาตอบแทนตาง ๆ  

(งบประมาณ  300,000  บาท) 

สวนสมเด็จ

พระศรี

นครินทร

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

5 โครงการแขงขันเซปก

ตะกรอ พลาญชัยคัพ   

- จัดแขงขันเซปกตะกรอใหกับเด็ก  เยาวชน  

ตลอดจนประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด

รอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง  เปนคารางวัล

คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 

(งบประมาณ  100,000  บาท) 

ศูนยเยาวชน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

6 โครงการจัดการแขงขัน 

ฟุตซอล “พลาญชัยคัพ”  

 

- จัดแขงขันฟุตซอลใหกับเด็ก 

เยาวชน ตลอดจนประชาชน 

ทั่วไป ภายในจังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัด

ใกลเคียง  เปนคารางวัล  คาตอบแทน

กรรมการตัดสิน 

(งบประมาณ  100,000  บาท) 

ศูนยเยาวชน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.3   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการเขาคายพักแรม

ลูกเสือและยุวกาชาดกลุม

โรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

- นําลูกเสือ –ยุวกาชาด ป. 5 , 6 และ           

ม. 1- 3  โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  เขาคายพักแรมจํานวน1,100  คน 

(งบประมาณ  100,000 บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา             

8 โครงการสงเสริมกิจกรรม 

คายเยาวชน 

- จัดอบรมกิจกรรมคายเยาวชน  จํานวน  

100  คน   นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

(งบประมาณ 50,000 บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด

และตางจังหวัด 

กองการศึกษา             

9 โครงการวันเยาวชน 

แหงชาติ 

 

-จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาต ิ

 โดยเปนคาดําเนินการ / คารางวัล และ

คาตอบแทน 

(งบประมาณ  20,000 บาท) 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา             

10 โครงการประกวดวาดภาพ

ชีวิตสัตวน้ํา 

 

-จัดกิจกรรมวาดภาพสัตวน้ํา  1 ครั้ง/1  ป

โดยจัดประกวดกิจกรรมวาดภาพสัตวน้ํา

และธรรมชาติ คารางวัล คาตอบแทน 

กรรมการ คาอาหารเครื่องดื่ม 

(งบประมาณ  100,000 บาท) 

สถานแสดง 

พันธุสัตวน้ํา 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.3   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการเปดอาคาเรยีน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-เปดอาคารเรยีนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  โดยเชิญบุคคลสําคัญของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย  หรือบุคคลสําคัญ

ของจังหวัดรอยเอ็ด เปนประธานและ

รวมเปนเกียรติในพิธีเปดอาคารเรียน 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 

 

โรงเรียน

สังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

12 โครงการฝกซอมดนตร ี

หรือวงโยธวาทิต 

- เขาคายฝกซอมดนตรีหรือ 

วงโยธวาทิตเพื่อเขารวมการแขงขันดนตรี

หรือวงโยธวาทิตในรายการตาง  ๆแสดง

ในงานตาง  ๆเปนคาเบีย้เลี้ยง คาอาหาร

นอกเวลาทําการ 

(งบประมาณ 150,000 บาท) 

 

โรงเรียน

สังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กองการศึกษา             
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    4  การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา   4.3   พัฒนาดานสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 โครงการฝกซอมและรวม

การแขงขันกีฬาเพื่อความ

เปนเลิศ 

- ฝกซอมและรวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ  

กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

-เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดออก

กําลังกาย 

-เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนที่มี

ความสามารถทางดานกีใษไดมี

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

(งบประมาณ  150,000 บาท) 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

14 โครงการโรงเรียนกีฬา

ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด 

-จัดอบรมนักเรยีนโรงเรียนกีฬาทองถิ่น 

โดยการจัดซื้อเอกสาร วัสดุในการอบรม  

คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารเครื่องดื่ม

ในการอบรม 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 

โรงเรียนกีฬา

ทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

 

  แนวทางการพัฒนา    5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5.2 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่
5.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.4 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.5 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของ

ชุมชน 
5.6 สังคมสงเคราะห 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสงเสริมสุขภาพ            

ผูสูงอายุ เขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

-  จัดกิจกรรมตอเนื่องทุกวันพธุที ่2 ของ

เดือน เดือนละ 1  ครั้ง  ใหครอบคลุมทั้ง

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ

จิตวิญญาณ 

-กิจกรรมตรวจ//คัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ

เบื้องตน และตรวจสุขภาพเฉพาะโรค

ตามความสมควร  เชน  ตรวจมวล 

กระดูก,ตรวจฟน,ตรวจสายตา  เปนตน 

-จัดกิจกรรม สว.เกมสครั้งที ่2 

-จัดกิจกรรมวันผูสูงอายแุหงชาติเพื่อ

แสดงถึงความเคารพและสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงาม 

-เยี่ยมบานผูสูงอายุทีป่วยตามบาน 

งบประมาณ 300,000 บาท  (งบ สปสช.) 

 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยแมและเด็กและการ

วางแผนครอบครัว 

 

กิจกรรม 

- สํารวจจํานวนหญิงมีครรภ และ           

ชี้แจงประชาสัมพันธโครงการ 

- รับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการ 

- จัดกจิกรรมประจํากลุมเปาหมาย                 

ซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ อายุครรภนอยกวา  

28  สัปดาห ,  มากกวา 28  สปัดาห           

และกลุมหลังคลอดถึง  2  ป 

- กิจกรรมเยี่ยมบานโดย  อสม. 

งบประมาณ 130,000 บาท (สปสช.) 

 

 

 

 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการตรวจคัดกรอง

ผูปวยมะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเตานม 

 กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมรณรงคตรวจคัดกรองมะเรง็

เตานมและมะเร็งปากมดลูกโดยเจาหนาที่

ผูเชี่ยวชาญ 

- ใหความรูแกสตรีกลุมเสี่ยงในชุมชน    

ในการตรวจเตานมดวยตนเองโดยมี

อาสาสมัครสาธารณสุขที่ไดผานการ

อบรมแลวเปนแกนนํา 

-เปนที่ปรึกษาใหกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขและสตรีกลุมเสี่ยงที่ตรวจ

ดวยตนเองแลวมีความผิดปกติ หรือไม

แนใจ 

งบประมาณ 30,000 บาท (สปสช.) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

            

4 โครงการรณรงควันงด            

สูบบุหรี่โลก 

กิจกรรม 

-จัดกิจกรรมรณรงคงดสูบบุหรีเ่นื่องใน

วันงดสูบบุหรี่โลก 

-ดูแลจัดสถานที่ราชการสํานักงานใหเปน

เขตปลอดบุหรี ่

งบประมาณ 50,000 บาท (สปสช.) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการรณรงคปองกัน

ควบคุมโรคเบาหวาน และ 

ความดันโลหิตสูง 

 

- รณรงคใหความรูเกีย่วกับ 

โรคเบาหวาน การดแูลรักษา  การฟนฟู

สุขภาพ, อาหารเพื่อสุขภาพ 

-   การออกกําลังกายเพื่อควบคุมน้ําหนัก 

-   รณรงคควบคุมและปองกันภาวะ

โภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

- ประกวดโรงเรียนลดเด็กอวน 

งบประมาณ 300,000 บาท (สปสช.) 

เขตเทศบาล 

เขตรอบเมือง 

เขตเหนือ

เมือง 

25 โรงเรียน 

งาน

ศูนยบบริการ

สาธารณสุข

ฝายบริการ

สาธารณสุข 

            

6 โครงการจัดงานวันอาสา 

สมัครสาธารณสุขแหงชาต ิ

 

- จัดประชุมวิชาการ อสม. 

- ประกาศเกยีรติคุณ อสม.ที่ปฏบิัติงานดีเดน

เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน 

-มอบเข็มเชิดชูเกียรตแิก อสม.ทีป่ฏิบัติงาน

ตอเนื่องเปนเวลานาน 

-นําเสนอผลการดําเนินงานของ อสม./ชุมชน 

-ประชุมประจําปของสมาชิกชมรม อสม.

คัดเลือกประธานชมรม/กรรมการ 

งบประมาณ 50,000 บาท (สปสช.) 

ภายในเขต

เทศบาล  

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

            

 

57 



 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการพฒันาศักยภาพ        

การดําเนินงานสรางสุขภาพ          

ในชุมชน 

 

- จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพ 

- อบรม วิชาการตอเนื่องและนิเทศงาน  

เดือนละ  1  ครั้ง 

-  นิเทศศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

-  ประกวดชุมชนสรางสุขภาพดีเดน 

งบประมาณ 150,000 บาท (สปสช.) 

 

ภายในเขต

เทศบาล  

งาน

ศูนยบบริการ

สาธารณสุข

ฝายบริการ

สาธารณสุข 

            

8 โครงการโรงเรียนสงเสริม  

 สุขภาพ 

-  ประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนครู

อนามัย 

- อบรมนักเรียนแกนนํา 

- ประเมินโรงเรยีนดําเนินงานตามเกณฑ

โรงเรียน สงเสริมสุขภาพ 

(งบ สปสช.50,000 บาท) 

 

โรงเรียน        

ในเขต

เทศบาลฯ 

 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการหนวยสาธารณสุข

สัมพันธ 

 

-  ออกหนวยบริการตรวจรักษาโรค

เบื้องตนตามชุมชนทุก ชุมชน               

ในเขตเทศบาลฯ 

- บริการสาธารณสุขผสมผสาน 

- ใหความรูดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม

แกประชาชน 

(งบ สปสช. 100,000 บาท) 

 

ภายในเขต

เทศบาล  

งาน

ศูนยบบริการ

สาธารณสุข

ฝายบริการ

สาธารณสุข 

            

10 โครงการรณรงคดาน 

ทันตสาธารณสุข 

 

-  ใหบริการทันตกรรม 

-  ใหทันตสุขศึกษา 

- เผยแพรความรูในโรงเรียน ชุมชน 

-อบรมนักเรียนแกนนํา 

(งบ สปสช.20,000 บาท) 
 

 

 

ภายในเขต

เทศบาล  

งาน

ศูนยบบริการ

สาธารณสุข

ฝายบริการ

สาธารณสุข 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการปองกันโรคจาก

การประกอบอาชีพ 

- สํารวจ/ประเมินดานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ 

- อบรมสงเสริมความรูดานการ

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสถานบริการ/

โรคติดตอ,อุปกรณเครื่องมือ/การ

จัดบริการที่สะอาดและปลอดภัย 

- ตรวจแนะนาํสถานประกอบการใน

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จัดตั้งชมรมและสรางเครือขาย

ผูประกอบการ เขตเทศบาล 

- ตรวจสุขภาพ แกผูประกอบการ 

(งบเทศบาล  40,000บาท) 

 

 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการรณรงคกําจัดหนู

ปองกันโรคฉี่หนูเลปโตส

ไปโรซีสในเขตเทศบาลฯ 

-จัดทาํโครงการ  -ประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ   

-ประชาสัมพนัธและใหสุขศึกษา  

-จัดสัปดาหรณรงคกําจัดหนูในชุมชน/

ตลาดสด -จายยาเบื่อหนูในเขต

เทศบาล  -สงเสริมการใชวิธีทาง

กายภาพกําจัดหน ู 

-สรุปผลงานดาํเนินการ 

(งบประมาณ 70,000 บาท)สปสช. 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 

            

13 โครงการแพทยทางเลือก -จัดทาํโครงการ -ประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  -อบรม อสม./

และผูสนใตงานแพทยแผนไทย 

-จัดทาํสวนสมนุไพรนํารอง 

-สงเสริมชุมชนปลูกสมุนไพรและใช

สมุนไพรประกอบอาหารและ

เครื่องดื่ม-ติดตามและประเมินผล 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคมุโรค

ไขเลือดออกในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-จัดทาํโครงการ  

-ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 -จัดประชมุ อสม./ครู/นักเรียน   

-รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย ทางดาน

ชีวภาพ/เคมีภาพ ทุกวนัศุกร 

-รณรงคกําจัดยุงลายตัวแกปละ 2 ครั้ง 

-กําจัดยังตัวแกเมื่อมีการระบาด 

-เฝาระวังไมใหมผีูปวยใน  generation  

ที่ 2 

-ใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 

-สงเสริมการใชภูมิปญญาพืน้บาน 

- จัดทาํแผนที่แสดงการเกิดโรค 

-ติดตามและประเมินผล 

(งบประมาณ 180,000 บาท) สปสช. 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคมุโรคโปลิโอ 

-จัดทาํโครงการ 

-ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

-ประชุมวางแผนในการรณรงค

กําหนดพื้นที่และกลุมเปาหมายเด็กใน

ชุมชน/สถานศึกษาและ/เด็ก

กลุมเปาหมายพิเศษ 

-สํารวจเด็กกลุมเปาหมาย 

-จัดทาํแผนปฏิบัติการ 

-เผยแพรและประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ 

-รณรงคใหวัดชีนโปลิโอแกเด็ก

กลุมเปาหมายในระยะเดียวกนั 

-ติดตามและประเมินผล 

(งบประมาณ 5,000 บาท (สปสช. 

 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 โครงการเทศบาลรวมใจ

ตานภัยเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

-จัดทาํโครงการ 

-ประสานงานกับหนวยงานที่  

เกี่ยวของ 

-รณรงคการใชถุงยางอนามัยใน       

สถานบริการ 

- จัดอบรม อสม. / แกนนําชมุชน/

นักเรียน / นักศึกษา/ประชาชน         

ทั่วไป 

- รณรงคสงเสริมวันแหงความรักใน

ครอบครัว 

-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส 

-ติดตามและประเมินผล 

(งบประมาณ 50,000 บาท) สปสช. 

 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

17 โครงการปองกันและ

ควบคุมวัณโรค 

- จัดทาํโครงการ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- อบรมฟนฟูวิชาการเกี่ยวกับโรควัณโรค

- อบรมพี่เลี้ยงการกินยาในผูปวยวัณ

โรครับประทานยาติดตอกัน 6 เดือน 

- จัดระบบติดตามเยี่ยมบานรวมกบั

งานคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลรอยเอ็ด 

- ใหความรูประชาสัมพนัธคนหา

ผูปวยและผูสัมพัสโรคในชุมชน

โรงเรียนที่ทํางาน / วัด / เรือนจาํ 

- คนหาผูปวยวัณโรครายใหมและกลุม

ผูสัมผัสโรค 

- ติดตามรักษาระบบมีพี่เลี้ยงกินยา (DOT

- ติดตามและประเมินผลในฏครงการ

วัณโรค 

(งบประมาณ สปสช. 40,000 บาท) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

18 โครงการควบคุมปองกัน

และแกไขปญหาโลหิตจาง 

- จัดทาํโครงการ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ประสานงานกับสถานศึกษา 

- สํารวจเด็กกลุมเปาหมาย 

- จัดทาํแผนปฏิบัติงาน 

- ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและ

ผูปกครองของเด็กนักเรียนทราบ

เกี่ยวกับโรคฯ 

- จัดอบรมการใหโภชนาศึกษา  แก

ผูปกครอง  ครูอนามัย  ประชาชน  

และกลุมเปาหมาย  เพื่อการบริโภค

อาหาร  และการปฏบิัติตัวไดอยาง

ถูกตอง 

- ประเมนิผลการดําเนินการ

(งบประมาณ สปสช.30,000 บาท) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 โครงการสงเสริมสุขภาพ

ผูประกอบการคาในตลาด 

- จัดทาํโครงการ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- จัดทาํแผนปฏิบัติงาน 

- ประชาสัมพันธใหความรูสุขภาพอนามัย

แกผูประกอบการคาในตลาด  และ

ประชาชนทัว่ไป 

- รณรงคสงเสริมใหผูประกอบการคา 

และประชาชน  ตรวจสุขภาพเบื้องตน 

/ สงเสริมสุขภาพที่ดีดวยการออกกาํลัง

กาย / การปองกันควบคุมโรคติดตอ

ดวยการรักษาความสะอาด  การ

ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมในตลาด 

- ประเมนิผลการดําเนินการ 

(งบประมาณ สปสช. 50,000 บาท) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกัน

และควบคมุ

โรค 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.1  เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม 

จัดอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพอนามัย

และสิ่งแวดลอมรวมทั้งในการเสรมิสราง

พฤติกรรมสุขภาพใหตระหนักและ

ความสําคัญของโรคในกลุมเปาหมาย 

-จัดประชุมชี้แจงใหประชาชนเขาใจ

สถานการณและแนวทางจัดการแกไข

ปญหาของโรคเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นใน

พื้นที ่

- จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฉพาะปองกัน

ควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัด

ใหญสายพันธุใหม  ชนิด  A H 1 N 1 

-ฝกซอมแผนการปองกันควบคุมการแพร

ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุ

ใหญ  ชนิด  A H 1 N 1  รวมกับหนวยงาน

ทางราชการและเอกชนในพื้นที ่  

(งบ สปสช.100,000 บาท) 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานปองกันและ

ควบคุมโรค 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน    

ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัข

บา 

 

-  ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปาหมาย 

1,000 ตัว 

(งบประมาณ  40,000  บาท)งบสปสช. 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสัตวแพทย 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

            

2 โครงการบานพักสุนัขจรจัด   

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  ดําเนินการจับสุนัขจรจัดทีไ่มมเีจาของ

นํามาพักไวทีบ่านพักสุนัขจรจัด 

(งบประมาณ 15,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสัตวแพทย 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

            

3 โครงการทําบุญโรงฆาสัตว    

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  ทําบุญโรงฆาสัตว     เพื่ออทุิศสวนกุศล

ใหแกสัตวที่สงเขามาฆาในโรงฆาสัตว

(งบประมาณ  20,000  บาท) 
 

โรงฆาสัตว

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสัตวแพทย 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการรณรงคปองกัน

และควบคมุไขหวัดนก  

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-ฉีดพนน้าํยาฆาเซื้อ 

(งบ สปสช. 20,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

            

5 โครงการพฒันา และ

ยกระดับมาตรฐานสถาน

บริการแตงผม-เสริมสวย 

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   

- อบรมสุขาภิบาลสถานบริการแตงผม-

เสริมสวย 

- ตรวจประเมินสภาวะสุขาภบิาลสถาน

บริการแตงผม-เสริมสวยและมอบปาย

มาตรฐานสถานบริการฯที่ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

-สรางเครือขายและพฒันาชมรมชางผม-

เสริมสวย ใหมีความยัง่ยืน 

(งบประมาณ  90,000 บาท) แยกเปน 

-งบเทศบาล 50,000 บาท 

-งบ สปสช. 40,000 บาท 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานสุขาภิบาล

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการรณรงคอาหาร

สะอาดรสชาติอรอย             

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  อบรมสุขาภิบาลอาหารรานอาหารและ

แพงลอยจําหนายอาหาร 

-ตรวจประเมินสภาวะสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอม  รานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหารในเขตเทศบาลฯ 

-สรางเครือขายและพฒันาชมรม

รานอาหาร/ชมรมแผงลอยใหมีความ

ยั่งยืน  

(งบประมาณ 100,000 บาท) แยกเปน 

- งบเทศบาล 50,000 บาท 

- งบ สปสช. 50,000 บาท 

สถานที่

จําหนาย

อาหาร

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

ฝายสงเสริม

สิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

            

7 โครงการทําบุญตลาด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-ทําบุญตลาดสระทอง , ทําบญุตลาด         

ทุงเจรญิ  และตลาดหนองแคน  ปละ  1  

ครั้ง 

(งบประมาณ  60,000  บาท 

ตลาดสด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด ทั้ง 3 

แหง 

งานตลาด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.2  จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการพฒันาและยกระดับ

มาตรฐานตลาดสด  นาซื้อ

เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-จัดอบรมใหสุขศึกษาแกผูประกอบการ

คาในตลาดเทศบาล ฯ ทั้ง 3 แหง 

- รณรงค  big  cleaning  day   

- พัฒนาตลาดตามเกณฑมาตรฐานตลาด

สดนาซื้อ 

 (งบประมาณ  40,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด ทั้ง 3 

แหง 

งานตลาด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน

ยาเสพติดในโรงเรยีน                                         

 

-จัดอบรมเยาวชนในโรงเรียนและ

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูโทษของยาเสพ

ติดและการรณรงคปองกันยาเสพติด 

(งบประมาณ  50,000 บาท) 

 

จังหวัด

รอยเอ็ด และ

โรงเรียนใน

สังกัด

เทศบาล 

 

กองการศึกษา 

            

2 โครงการรณรงคและปองกัน

ยาเสพติดในชุมชน                                            
 

 

- จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด 20 

ชุมชน 

-ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการ

แพรระบาดของยาเสพติดไมนอยกวารอย

ละ 60 ของจํานวนประชากร 

-สงเสริมอุปกรณกีฬาดานยาเสพติด 

(งบประมาณ 100,000 บาท 

 

ภายในเขต

คลองคูเมือง

เทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถิน่ 

ทองที่ ตานภัยยาเสพติด 

 

- อุดหนุนเงินใหแกอําเภอเมืองรอยเอ็ด

เพื่อใชจายในการดําเนินการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นทองที่ตานยาเสพติด 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

อําเภอเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการออกตรวจทอธาร

ประปาดับเพลิงรวมกับ

สํานักงานประปารอยเอ็ด 

 

-   ออกตรวจสอบทอธารประปาดับเพลิง

รวมกับ  สํานักงานประปารอยเอ็ดที่

ติดต้ังตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาล 

อยางนอยปละ  1  ครั้ง 

(งบประมาณ 5,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

            

2 โครงการจัดทําแผนปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

 

-  จัดทําแผนปองกันภยัฝายพลเรือนพรอม

ฝกซอมตามแผน  ดังนี.้- 

1)  แผนปองกันภัยฝายพลเรือน 

จํานวน 60 เลม โดยการ  ฝกซอมตามแผน

อยางนอยปละ 3 ครั้ง 

2)  แผนเฉพาะกิจปองกันอัคคีภัยชวงฤดู

หนาวและฤดูแลง จํานวน  60  เลม 

3)  แผนเฉพาะกิจปองกันอุทกภัย  และ

วาตภัย  จํานวน 60 เลม 

(งบประมาณ 10,000 บาท) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการออกตรวจเครื่อง

เคมีดับเพลิง 

-ออกตรวจสอบเครื่องเคมีดับเพลิงที่

ติดตั้งตามสถานที่ตาง ๆ ในเขต

เทศบาลฯอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

            

4 โครงการจัดกิจกรรม 

วัน อปพร. 

-  ใหสมาชิก อปพร. ไดมารวมกิจกรรม

ในงานวัน อปพร. และไดมีสวนรวมใน

การบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอสังคม

สวนรวม   

(งบประมาณ 30,000 บาท 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการตรวจการปองกนั

และระงับอัคคีภยัตามอาคาร 

ที่มีความเสี่ยงภัย  9  ประเภท 

 

- จัดชุดนายตรวจตามพระราชบญัญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2550   และพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.2522 ออกตรวจตามอาคารที่ม ีความ

เสี่ยงภัย 9 ประเภท อยางนอย ปละ 1 ครั้ง  

(งบประมาณ 5,000 บาท) 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

            

6 โครงการฝกอบรมสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือน 

 

-  ฝกอบรมอาสาสมัคร 

ปองกัน ภยัฝายพลเรือน   จํานวน 80 คน   

(งบประมาณ  150,000 บาท) 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการเสริมสรางขีด

ความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

-  ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่

เกี่ยวของรวมกันจัดตั้งศูนยความรวมมือ

ดานบรรเทาสาธารณภัย   ซึ่งมีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ  

ดังนี้ 

1.  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

2.  อบต.เหนือเมือง 

3.  อบต.รอบเมือง 

4.  อบต.ดงลาน 

โดยแตละ อปท.จัดสรรงบประมาณตาม

ขอตกลง MOU  จัดตั้งเปนศูนยในการ

ปฏิบัติงาน 

(งบประมาณ 200,000 บาท 

 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการสั่งใชสมาชิก  

อปพร. 

 

1)  ชุดอาสาสมัครจราจรปฏิบัติหนาที่

จราจรหนาโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 

ทั้ง 12 แหง ออกปฏิบัติหนาทีทุ่กวัน 

ทําการ  ตั้งแตเวลา  06.30 – 17.30 น. 

โรงเรียนละ  2 คน 

 

2)ชุดเตรียมพรอมประจาํศูนย อปพร.

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ปฏิบัติหนาที่

ประจําศูนย  อปพร.  เทศบาลเมอืง

รอยเอ็ด  สัปดาหละ 5 วัน (จันทร – 

ศุกร) วันละ 2 คน ผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกัน  ตั้งแตเวลา  08.30 น.  

ถึงเวลา  24.00  น. 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

  3)  ชุดประจาํศูนยปฏิบัติการรวม

ปองกัน  และลดอบุัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม  และสงกรานต  ปฏบิัติ

หนาทีท่ี่เกี่ยวของ  เพื่อบริการ

ประชาชนในการใชรถใชถนนชวง

เทศกาล  ปฏบิัติหนาที่เปน 2 ชวง     

คือชวงเทศกาลปใหม  7  วัน  และชวง

เทศกาลสงกรานต  7  วัน  รวม  14  

วัน  ปฏบิัติหนาที่วะนลั  4  คน  

ผลัดเปลี่ยนหมนุเวียนกันตลอด  24  

ชั่วโมง 

(งบประมาณ  400,000  บาท) 

 

 

 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

พื้นที่เสี่ยงภยัภายในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

-  ดําเนินการฝกซอมแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยใหครอบคลมุทุกชุมชน 

ภายในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดโดยการ

ดําเนินการรวมกบัองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีพื้นที่ที่ตอเนื่องกบัพื้นที่

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

(งบประมาณ  30,000  บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

            

10 โครงการสาธิตใหความรู

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยสถานที่สังกัด

เทศบาลฯ 

 

-   สาธิตพรอมใหความรูในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยกับ

ประชาชนทัว่ไปและบุคลากรในสังกัด

เทศบาลฯ  เชน ตลาดสดเทศบาลฯ , 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ , 

สํานักงานเทศบาลฯ  เปนตน 

(งบประมาณ  10,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.4  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวมปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหมและ

สงกรานต 

 

-   จัดตั้งศูนยปฏบิัติการรวมปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

ปใหมและสงกรานต 

-  ต้ังจุดสกัดกั้นและจุดบริการภายใน  

-  จัดเจาหนาที่อยูประจําทีศู่นยฯตลอด 

24 ชั่วโมง คอยแนะนําควบคุมและ

ชวยเหลือผูที่มปีจจัยเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุ  เชน  วัยรุน หรือผูขบัขี่ที่เมา

สุรา  ตลอดจนใหบริการและอํานวย

ความสะดวก  แกผูที่ใชเสนทางใน

พื้นที ่

(งบประมาณ  25,000  บาท) 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานปองกันฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการพัฒนาการจัด

ระเบียบการจาํหนายสินคา

ในที่หรือทางสาธารณะ 

กลุมผูประกอบการการคาที่อยูในที่

หรือทางสาธารณะ  ภายในเขต

เทศบาลฯ โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1.  จัดตั้งกลุมผูประกอบการคาภายใน

เขตเทศบาลฯ 

2.  อบรมกลุมที่ไดรับการจัดตั้ง 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการของกลุมเพื่อ

แยกประเภทงาน 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

 

            

2 โครงการอบรมใหความรู

ดานวินัยการจราจรแก

ชุมชน 

 

-  ใหความรูเกี่ยวกบักฎหมายจราจรแก

เปาหมาย เชน กลุมเยาวชนตาง ๆ ในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ทัง้  20 ชุมชน และ

กลุม อปพร. เปนตน 

(งบประมาณ 20,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการควบคุมการ

โฆษณาใชเสียง 

-ผูประกอบการรถแหโฆษณาใชเสียง

และผูจางโฆษณาใชเสียงเกิดความ

เขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ  การดําเนินการ   ไดแก 

-ขอความรวมมือผูประกอบการในการ

ปฏิบัติใหถูกตอง 

-ประสาน สภ.เมืองรอยเอ็ด  เฝาระวัง 

-ตรวจสอบและเฝาระวังอยาง

สม่ําเสมอ 

-หากมีการฝาฝน  ประสานงานจราจร 

สภ.เมืองรอยเอ็ด  ดําเนินคดี 

 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการกวดขันการปด

แผนประกาศ 

-ผูประกอบการที่ประสงคจะทําการติด

แผนประกาศใบปลิว กลาวคือ 

-มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติให

ผูประกอบการทราบและปฏิบัต ิ

-ขอความรวมมือสวนราชการที่

เกี่ยวของ ไดแก การไฟฟา 

องคการโทรศัพท สภ.เมืองฯ คอย

สอดสอง ดูแล เฝาระวัง 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

            

5 โครงการจัดระเบียบ

รถบรรทุก 

-รถบรรทุก ทกุประเภทที่วิ่งเขาออก

หรือวิ่งภายในเขตเทศบาล ไมวาจะ

ดวยเหตุผลใด 

-กําหนดระยะเวลาหามวิ่ง  ไดแก 

07.00 – 09.00 น. และ 15.00 -17.00น. 

 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการจัดระเบียบตลาด

หนองแคน 

-จัดระเบียบพอคา-แมคา ที่เขาไป

จําหนายสินคาในตลาดหนองแคนและ

ติดตามเฝาระวังมิใหมีการฝาฝนอยาง

สม่ําเสมอ  โดยใหเปนไปตามแผนผัง

และสัญญาที่กําหนด 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

            

7 โครงการจัดระเบียบตลาด

สระทอง 

-จัดระเบียบพอคา-แมคา ที่เขาไป

จําหนายสินคาในตลาดสระทองทั้ง

ชวงเชาและชวงเย็นและติดตามเฝา

ระวังอยางสม่ําเสมอ  โดยใหเปนไป

ตามแผนผังและสัญญาที่กาํหนด 

-กําหนดจุดผอนผนัใหจําหนาย 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.5  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการจัดระเบียบตลาด

ทุงเจริญและตลาดโตรุง 

-เพื่อใหการจาํหนายสินคาในตลาด        

ทุงเจริญและตลาดโตรุง เปนไปตาม

แผนผังและสัญญาที่กําหนด 

-เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ

และสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวก 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

 

            

9 โครงการจัดระเบียบการ

จําหนายสินคาในงาน

ประเพณีและงานอื่น ๆ   

-จัดระเบียบการจาํหนายสินคาใหแก

ประชาชนทีม่ีความสนใจเขามา

จําหนายสินคาในงานประเพณีตาง ๆ 

ของเทศบาล  เชน  งานประเพณี         

บุญผะเหวด , งานประเพณีกาชาด -      

ปใหม 

ภายในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานรักษาความ

สงบฯ 

ฝายปกครอง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.6  สังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 

-  ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพในการ

ดํารงชีวิต  จํานวน  323 คน เดอืนละๆ

500 บาท  

(งบประมาณ 1,938,000 บาท) 

 

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

2 โครงการเบี้ยยังชีพคน

พิการ 

 

-  คนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพในการ

ดํารงชีวิต  จํานวน  129 คน เดอืนละๆ 

500 บาท  

(งบประมาณ 774,000 บาท) 

 

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส 

 

-  ผูปวยในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จํานวน 26 ราย  

(งบประมาณ 156,000 บาท) 

 

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    5  การพัฒนาดานสังคม 

แนวทางการพัฒนา   5.6  สังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการสงเคราะหเด็ก

ยากจน  เด็กเรรอน  เด็ก

ยากไรขาดผูอุปการะ 

 

-  ใหการชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่มี

ปญหาตาง ๆ เชน การคําแนะนําเครื่อง

อุปโภคบริโภค เงิน ประสานการ

ชวยเหลือ เปนตน 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

 

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

            

5 โครงการชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

-  ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย ใน

เขตเทศบาล 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 

 

 

 

 

ชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
 

  แนวทางการพัฒนา    6.1   พัฒนาปรับปรุงสถานที่พกัผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

6.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสยี 

6.4 บําบัดและกําจัดขยะ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    6  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา   6.1  พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการติดตั้งอุปกรณ 

ออกกําลังกายกลางแจง 

ในบึงพลาญชัย 

-  จัดซื้ออปุกรณการออกกาํลังกายสนาม

สําหรับผูใหญและเด็กโต  จาํนวน  6  ชุด 

(งบประมาณ  300,000  บาท) 

ในบึงพลาญ

ชัย 

งาน

สวนสาธารณะ 

กองชาง 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    6  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา   6.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักดาน

สิ่งแวดลอม 

 

-  กิจกรรมรณรงคหนาบานนามอง ปที่ 3 

- กิจกรรมรณรงควันสิ่งแวดลอมโลก 

- กิจกรรมรณรงควันสิ่งแวดลอมไทย 

- กิจกรรมอบรมสรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอม 

(งบประมาณ 250,000 บาท) 

 

20  ชุมชน ฝายสงเสริม

สิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

            

2 โครงการสงเสริมพหุ

ภาคีในการพัฒนาชุมชน

อยางยั่งยืนภายใต

แผนปฏิบัตกิาร 21  

ระดับทองถิ่น (Local  

Agenla21) 

 

-กิจกรรมประชมุชี้แจงการจัดทาํแผน/การ

นําเสนอแผนปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม

ในชุมชน 

-จัดกิจกรรมรณรงคชุมชนนาอยูอยาง

ยั่งยืน 

-จัดกิจกรรมประเมินชมุชนนาอยูอยาง

ยั่งยืน 

(งบประมาณ 10,000 บาท) 

 

20  ชุมชน ฝายสงเสริม

สิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    6  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา   6.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการปลูกหญาแฝก 

 

-  จัดเตรียมพื้นที่รอบคลองคูเมือง จาก

ขอบกั้นดินประมาณ 0.30 เมตร ตลอด

แนว 2 ฝง 

-  จัดสงหนังสือขอพันธุหญาแฝกจาก

หนวยงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดรอยเอ็ด 

-  จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝก ทุก 3 

เดือน จนแลวเสร็จโครงการ 

(งบประมาณ  70,000 บาท) 

รอบคลองคู

เมือง 

งาน

สวนสาธารณะ 

กองชาง 

            

4 โครงการสรางจิตสํานึก

การรักษาความสะอาด 

 

-อบรมความสะอาดในชุมชน 20 ชุมชน 

-รณรงคความสะอาดวันพอแหงชาต ิ

-ประเมินการปฏิบัติงานและประกวด

ของพนักงานจางและจางเหมา 

-อบรมผูประกอบการในตลาดสด

เทศบาลทั้ง 3 แหง เร่ือง ความสะอาด 

(งบประมาณ 140,000 บาท) 

20 ชุมชน 

ตลาดสด

เทศบาล 3 

แหง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    6  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา   6.3  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการผลิตปุยน้ํา

ชีวภาพ (EM) 

 

 

ผลิตปุยน้ําชีวภาพ (EM) โดยมี

สวนประกอบที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

1.  หัวเชื้อ จุลินทรีย  (EM) 

2.  ถังพลาสติกมีหูหิ้วความจุ  5  ลิตร  

จํานวน  10  ถัง 

3.  ถังหมักจุลินทรียมีฝาแบบล็อก ความ

จุ 150  ลิตร สะพายหลัง 

4.  ถังพลาสติกแบบพรอมสายฉีดพน 

5.  กากน้าํตาล 

6.  กรวยพลาสติก 

(งบประมาณ  60,000 บาท) 

ในบึงพลาญ

ชัย 

งาน

สวนสาธารณะ 

กองชาง 

            

2 โครงการปรับปรุง

คุณภาพน้ํา 

 

-  จัดซื้อเครื่องดูดพนอากาศ  จํานวน  4  

เครื่อง  พรอมดวยอุปกรณ  เพื่อเติม

อากาศใตน้ําบึงพลาญชัย 

(งบประมาณ 300,000 บาท) 

ในบึงพลาญ

ชัย 

งาน

สวนสาธารณะ 

กองชาง 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    6  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา   6.3  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจับปลาในบึง 

พลาญชัย 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดรวมกบั

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตกาฬสินธุ รวมกันจับปลาพอ

พันธุประมาณ  10,000  ตัว  โดยแบงเปน 

2 สวน ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยนําไปขยายพันธุ 

2)  แจกจายใหกับหนวยงานของทาง

ราชการ ปลอยตามแหลงน้ําธรรมชาต ิ

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

บึงพลาญชัย งาน

สวนสาธารณะ 

กองชาง 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    6  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา   6.4  บําบัดและกําจัดขยะ 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทําระบบ       

ปุยหมัก 

-  ผลิตปุยหมักเดือนละ 3 – 5 จาก             

ขยะอินทรีย 

 (งบประมาณ 50,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

เขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกิจการบานเมอืงที่ดี 

 

แนวทางการพัฒนา     7.1    สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

7.2   สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
7.3   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
7.4   ปรับปรุงพัฒนารายได 
7.5   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.6   พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.1    สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทําระบบ

และขอมูลชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ดําเนินการ จัดทําระบบและสํารวจ

ขอมูล (จปฐ.)ทุกครัวเรือนภายในเขต

เทศบาล 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 

ชุมชนภายใน

เขตเทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการยายชุมชน/

จัดหา 

ที่อยูใหมผูบุกรุกคลองคู

เมือง 

-  สนับสนุนการยายชุมชนจัดหาที่อยู

ใหมใหแกผูบุกรุกคลองคูเมือง  จาํนวน  

250  ครัวเรือน  และทาํการประชุมจัด

อบรมสัมมนาสรางความเขาใจ

กลุมเปาหมาย 

(งบประมาณ  200,000  บาท) 

ชุมชนริมคลอง

และโรงกลั่น

สุรา(เดิม) 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน 

 

-  จัดประชมุ  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดู

งานโครงการ 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

ชุมชนภายใน

เขตเทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.1    สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการสมาคมชาว

ชุมชนเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-  อุดหนุนงบประมาณแกชมุชนทั้ง  20  

ชุมชน ๆ ละ 100,000  บาท 

(งบประมาณ 2,000,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนภายใน

เขตเทศบาลฯ 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.2    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดทํารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายผูบริหาร

ประจําป 

-   จัดทาํรายงานแสดงผลงานการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจาํป  

ปละ  100  เลม 

(งบประมาณ 10,000 บาท) 

 

ในเขตเทศบาล งานธุรการ  

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล ประจําป 

-  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน 

และสาธารณกุศล   เชน   จัดนิทรรศการ  

รณรงคบริการสาธารณะ ฯลฯ              

ประจําป ๆ ละ  1 ครั้ง 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 

ในเขตเทศบาล งานธุรการ  

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการประเมินและ

คัดเลือกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อรับ

รางวัลพระปกเกลา 

 

-  จัดทาํเอกสารสื่อวีดทีัศนประกอบการ

เขารวมโครงการฯ 

(งบประมาณ  20,000 บาท) 

ในเขตเทศบาล งานธุรการ  

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.2    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการจัดทําสรุป

ผลงาน ของเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  จัดทาํหนังสือสรุปผลการรอบ  1  ป     

ของเทศบาล จาํนวน 1,000  เลม 

(งบประมาณ 190,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาล 

งานบริการและ

เผยแพร

วิชาการ 

กองวิชาการฯ 

            

5 โครงการจัดทําวารสาร

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-  จัดทาํวารสารเพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธ  ปละ  4  ครั้ง จํานวน  

1,000  ฉบบั 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

งานบริการและ

เผยแพร

วิชาการ 

กองวิชาการฯ 

            

6 โครงการจัดทําแผนพฒันา 

เทศบาลสามป                  

(พ.ศ.2553-2555) 

 

1)  จัดทําแผนพัฒนาสามป  

2)  จัดทําแผนการดําเนินการ 

3)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

(งบประมาณ  60,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาล 

งานวิเคราะห

นโยบายและ

แผน 

กองวิชาการฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.2    สงเสริมความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการประกวด

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มกีารบริหาร

จัดการที่ดี   

ประจําป 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดทําเอกสาร , สื่อวีดีทัศน

ประกอบการเขารวมโครงการฯ 

(งบประมาณ 40,000 บาท) 

ภายในเขต

เทศบาล 

งานจัดทาํ

งบประมาณ 

กองวิชาการฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.3    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการฝกอบรม

ผูบริหารทองถิ่น และ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

- จัดสงผูบริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี ้

1) หลักสูตรนายกเทศมนตรี ระยะเวลา 3 

สัปดาห จาํนวน 1 รุน   

2) หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 

ระยะเวลา 3 สัปดาห จาํนวน 3 รุนๆ ละ 

1 คน  

3) หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา

เทศบาล ระยะเวลา 3 สัปดาห จาํนวน 3 

รุนๆ ละ 1 คน  

4) หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 

ระยะเวลา 2 สัปดาห จาํนวน 3 รุนๆ ละ 

4 คน   

(งบประมาณ 155,100  บาท) 

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น 

งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.3    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการปรับลดการใช

พลังงาน 

ลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง/ไฟฟา 

น้ําประปา โทรศพัท ของทุกกอง/ฝาย/

งาน สถานศึกษาของเทศบาล ไดไมนอย

กวารอยละ 10   เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะ

เริ่มตน เดือนตุลาคม ของทุกปจนถึงสิ้น

ปงบประมาณในแตละป โดยกําหนด

เปนคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบการใช

พลังงานในแตละเดือน 

- ประเมนิผล/สรุป เสนอผูบริหารในที่

ประชุมประจําเดือนทุกเดือน 

- มอบใบประกาศแกกอง/ฝาย/งาน ที่

สามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนด 3 

เดือน/ 1 ครั้ง                 

(งบประมาณ  5,000 บาท) 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานธุรการ 

สํานักปลัดฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.3    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการกําหนด

ประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษ(โบนัส) 

แกพนักงาน  พนักงานครู

เทศบาล  ลูกจางประจาํ

และพนักงานจาง 

-  จายเปนคาตอบแทนอืน่  กรณีพิเศษ

ใหกับพนักงานเทศบาล  พนักงานครู

เทศบาล  ลูกจางประจาํและพนักงานจาง

ที่อยูในหลักเกณฑปงบประมาณ 2552   

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 

            

4 โครงการคัดเลือก

พนักงานเทศบาล  

พนักงานครูเทศบาล 

และพนักงานจางดีเดน 

 

คัดเลือกพนักงาน  ดังนี ้

-  คัดเลือกพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจางดีเดน  ปละ  1  ครั้ง  

จํานวนไมเกิน  10  คน 

(งบประมาณ 40,000  บาท) 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 

            

5 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

 

-  จัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม

ใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

เทศบาลฯ จาํนวน 2 รุน ๆ ละ 50  คน 

รวม   100  คน 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

ในเขตเทศบาล งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.3    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการอบรมความรู

พื้นฐานในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

-  จัดอบรมความรูพื้นฐานและความรู

เฉพาะดานของแตละตําแหนงให

พนักงานเทศบาล ปละ 1  ครั้ง จํานวน  

50  คน 

(งบประมาณ 30,000 บาท) 

 
 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 

            

7 โครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกบั

สวัสดิการดาน

ประกันสังคมและ

สวัสดิการดานอื่น ๆ  

 

-  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ

ดานประกันสังคมและสวัสดิการดาน       

อื่น ๆ สําหรับพนกังานเทศบาล  

ลูกจางประจาํและพนักงานจางฯ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

(งบประมาณ 20,000 บาท) 

 

 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานการ

เจาหนาที ่

สํานักปลัดฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.3    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) 

-จัดอบรมใหกับพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางในสังกัดเทศบาลเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  จํานวน          

60  คน 

(งบประมาณ  50,000 บาท) 

 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานวิเคราะห

นโยบายและ

แผน 

กองวิชาการฯ 

            

9 โครงการแขงขันกีฬา

เชื่อมสัมพันธองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

รวมแขงขันกีฬา  ดังนี ้

1)  แขงขันกีฬาพนักงาน 

เทศบาลสัมพันธในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 

2)  แขงขันกีฬาองคกรปกครองทองถิ่น

ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองรอยเอ็ด   

(งบประมาณ  100,000  บาท) 

 

จังหวัดรอยเอ็ด เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

            

 

 

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

107 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.4    ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการประชาสัมพันธ

ภาษีอากร  ใบอนุญาต

และคาธรรมเนียมตาง  ๆ

 

-  ดําเนินการจัดทาํปายโฆษณาและปาย

ผาโฆษณา ฯลฯประชาสัมพนัธการชําระ

ภาษีทางเสียงตามสาย วารสารเทศบาล 

สื่อมวลชนตาง ๆ และออก

ประชาสัมพันธตามโครงการเทศบาล

เคลื่อนที ่

-  จัดทาํแผนพบัประชาสมัพันธและ

เตือนใหประชาชนมาชําระภาษีแตเนิ่นๆ 

-  จัดทาํสปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ

ทางสถานีวทิยุ/โทรทัศนทองถิ่น 

-  จัดทาํหนังสือและประกาศขอความ

รวมมือจากสวนราชการทีม่ีขาราชการ

เบิกคาเชาบานพักอาศัยในเขตเทศบาล 

-  จัดทาํหนังสือและประกาศขอความ

รวมมือจากชุมชนตาง ๆ ภายในเขต

เทศบาล 

(งบประมาณ 50,000 บาท) 

ในเขตเทศบาล กองคลัง             

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.4    ปรับปรุงพัฒนารายได 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสํารวจ

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

 

-  จัดสํารวจขอมูลโรงเรือน  ที่ดิน  และ

ปายตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

-  ประสานกับที่ดินจังหวัด เพื่อขอขอมูล

และมีปรับลงในทะเบียนทรัพยสินให

ถูกตองและใชเปนขอมูลในการเรียกเก็บ

ภาษีตอไป 

(งบประมาณ 80,000 บาท) 

 

เขตเทศบาล กองคลัง             

3 โครงการคัดเลือกเพื่อสง

เขาประกวดรางวัลความ

พยายามในการจัดเก็บ

รายได 

 

-  รวบรวมผลงานภาพรวมเพื่อจัดทําเปน

เอกสารของเทศบาลฯเสนอตอระดบั

จังหวัดและกรม เพื่อขอรับรางวัลความ

พยายามในการจัดเก็บรายได 

(งบประมาณ 10,000 บาท) 

 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองคลัง             
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.4    ปรับปรุงพัฒนารายได  

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการสมนาคุณ แกผู

มาชําระภาษีภายใน

กําหนดระยะเวลา 

-  จัดกิจกรรมในชวงชําระภาษี ตั้งแต

เดือนมกราคม – มีนาคมของทุกป โดย

แจกของที่ระลึกใหแกผูมาชาํระภาษ ี

-  จัดใหมีการลุนรางวัลและมอบโล

ใหแกผูชําระภาษีสูงสุดในแตละป 

(งบประมาณ 150,000 บาท) 

 

กองคลัง กองคลัง             

5 โครงการสงเสริมการมี

สวนรวมของชุมชนใน

การพัฒนาระบบการ

จัดเก็บคาบริการเก็บขน

กําจัดมูลฝอยเพิ่มรายได

ทองถิ่นเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด ประจําป 2553 

 

- จางเหมาบุคคลภายนอกอาสาสมัครจัดเก็บ

คาบริการ 50,000 บาท เกบ็ขนกําจัดขยะมูล

ฝอยในชุมชน 7 ชุมชน  

-กิจกรรมสมนาคุณผูชําระคาบริการฯ 

-กิจกรรมรณรงค/ประชาสัมพันธการชําระ

คาบริการฯ 

(งบประมาณ 200,000 บาท) 

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองสวัสดิการสังคม 

 

จัดซื้อครุภัณฑ  ดังนี้ 

จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ

จํานวน  1  เครื่อง  ประกอบดวย 

-  ความละเอียดไมนอยกวา  12 เทา    

-  LCD  แสดงผล  2  นิ้ว  พับหมนุได  

 270  องศา 

(งบประมาณ 15,000 บาท) 

 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองวิชาการและแผนงาน 
จัดซื้อครุภัณฑ  ดังนี้ 

1) จัดซื้อกลองวีดีโอ ถายภาพนิ่งความ

ละเอียดไมนอยกวา 4.0  เมกะพิกเซล  

บันทึกไดชัดเจนแบบ  Full HD  พรอม

อุปกรณอื่นทีเ่กี่ยวของ  จํานวน  1  ชุด   

(งบประมาณ  30,000 บาท) 

 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

งานบริการและ

เผยแพร

วิชาการ 

กองวิชาการฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

  2)  จัดซื้อคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณที่

เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

-  CPU  Dual  Gore  ความเร็วไมนอยกวา 3.0 
GHz Bus 1333 MHz 

-  Harddisk  250  GB 

-  DDR 2 Ram 512x2  Mb up to 8 GB 

-  เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง 

(งบประมาณ 61,000  บาท) 

3)  จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร ความ

สวางที่  2,500 ANSI  Lumens ความคมชัดที่ 

4,000  : 1 

(งบประมาณ 30,000  บาท) 

 
 
 
 

สํานักงาน

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองวิชาการ

และแผนงาน 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

สถานธนานบุาล 

 

จัดซื้อครุภัณฑ  ดังนี้ 

- จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรแครยาว  จาํนวน  

1  เครื่อง 

(งบประมาณ 26,000 บาท) 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดฝาผนัง  

ขนาดไมต่ํากวา  36,000  BTU  พรอม

ติดตั้ง   จํานวน  1  เครื่อง   

(งบประมาณ 44,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานธนา 

นุบาล 

สถานธนา 

นุบาล 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการจัดทําเวบ็ไซด

กองการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัด 

 

- เชาพื้นทีจ่ัดทาํเวบ็ไซดจากโดเมนเนม    

www.erem.go.th  โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดและกองการศึกษา 

(งบประมาณ 22,000 บาท) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา             

4 โครงการจัดซื้อวัสดุราย

หัวระดับกอน

ประถมศึกษาโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

-จัดซื้อวัสดุรายหัวระดบักอน

ประถมศึกษาใหกับนักเรียนในสังกัดมี

สื่อการเรียนการสอน อุปกรณเกี่ยวกบั

การเรียนที่เพียงพอและทันสมัย 

(งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 

 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

            

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก

เล็ก 

-จัดซื้อวัสดุพัฒนาการเรียนรูของเด็กเล็ก

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด

ใหมีสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ

เกี่ยวกับการเรียนที่เพียงพอและทนัสมัย 

(งบประมาณ 800,000 บาท) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

            

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

114 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุราย

หัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

-จัดซื้อวัสดุรายหัวศนูยพัฒนาเด็กเล็กให

มีสื่อการเรียนการสอน อปุกรณเกี่ยวกับ

การเพียงพอและทันสมัย 

(งบประมาณ 90,000 บาท) 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กองการศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

            

7 โครงการจัดซื้อวัสดุราย

หัวระดับประถมศึกษา 

ป.1 – ป.6 

-จัดซื้อวัสดุรายหัวระดบัประถมศึกษา  

ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  ใหมีสื่อการเรียนการสอน

อุปกรณเกี่ยวกับการเรียนที่เพียงพอและ

ทันสมัย 

(งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา 

โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

            

8 โครงการจัดซื้อวัสดุราย

หัวระดับมัธยมศึกษา       

ม. 1 – ม. 3 

-จัดซื้อวัสดุรายหัวระดบัมัธยมศึกษา           

ม.1 – ม.3  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  ใหมีสื่อการเรียนการสอน

อุปกรณเกี่ยวกับการเรียนที่เพียงพอและ

ทันสมัย 

(งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา 

โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุราย

หัวระดับมัธยมศึกษา 

ม.4 – ม.6 

-จัดซื้อวัสดุรายหัวระดบัมัธยมศึกษา           

ม.4 – ม.6  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  ใหมีสื่อการเรียนการสอน

อุปกรณเกี่ยวกับการเรียนที่เพียงพอและ

ทันสมัย 

(งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 

 

จังหวัดรอยเอ็ด กองการศึกษา 

โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

            

10 โครงการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ในการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศของกอง

การศึกษาและโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

- เชื่อมตอมอีินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน

การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศออนไลน

ผานเวป็ไซดกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

(งบประมาณ 144,000 บาท) 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด 

            

 

 

 

แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

116 



 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการซอมแซม

รถยนตกองการศึกษา 

-  ซอมรถยนตกองการศึกษาให          

สามารถใชงานไดอยางมีคุณภาพ              

และประสิทธิภาพ 

- ซอมหลังคารถยนตที่รั่วเวลา                     

มีฝนตก 

- ยิงซักกากระจกรอบคันเพื่อ                    

ไมใหน้ําซึมเขาภายในตัวรถ                            

เมื่อเวลาฝนตก  และซอมรายการอื่น ๆ         

ที่มีความจําเปนและรถยนตชํารุด 

(งบประมาณ  250,000 บาท) 

 
 
 
 
 

สํานักงาน

เทศบาล 

กองการศึกษา             
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 

กองการศึกษา 

-เพื่อใหมีอปุกรณเครื่องมือเครื่องใชใน

การปฏบิัติงานอยางเพียงพอ รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพจัดซื้อครุภัณฑกอง

การศึกษา (งบประมาณ 500,000 บาท

ดังนี้ 

1)จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตั้งไว 

444,000 บาท 

สําหรับซื้อโตะเกาอี้นักเรียนระดบั

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน 453 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล

วัดสระทอง 300 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัด

บูรพาภิราม 70 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัด

ปาเรไร 83 ชุด 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  

กองการศึกษา 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

  2)จัดซื้อโตะเกาอี้ระดับ 3-6 ตั้งไว 56,000 

บาท สําหรับซื้อด๖เกาอี้สําหรับครู

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงรอยเอ็ดและ

พนักงานกองการศึกษา  จํานวน  16  ชุด 

-โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  2  ชุด 

- โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  2  ชุด 

-โรงเรียนเทศบาลวัดเหนอื  2  ชุด 

-โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  2  ชุด 

-โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา 2  ชุด 

-โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวนั  2  ชุด 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏรอทุิศ 2  ชุด 

-กองการศึกษา   2 ชุด 

 

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  

กองการศึกษา 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.5    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมอัฒจันทร       

เดิมที่ชํารุด   

 

จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอฒัจันทรเดิมที่

ชํารุด  จํานวน  10  ชุด ดังนี ้

- เปลี่ยนไมเนื้อแข็งขนาด1.5”X12” ไสเรียบ 

- ทาสีกนัสนิมและสีน้ํามันใหมทั้งหมด 

(งบประมาณ  205,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองเก็บพัสดุ กองชาง             
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดตั้งเครือขาย

อาสาสมัครชุมชนดาน

การทะเบียนราษฎร 

 

-  จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครชุมชนดาน

การทะเบียนราษฎร  จํานวน  60-100  คน  

โดยดําเนินการ  ดังนี้ 

1)  คัดเลือกประชาชนในชุมชนทั้ง  20  

ชุมชน ๆ ละ  3-5  คน  ที่มีอายุตั้งแต  18  

ปขึ้นไป มีความรูความสามารถในการ

พูด อาน เขียน ภาษาไทยได 

2)  อบรมใหความรูเบื้องตนดานการ

ทะเบียน  อาทิ  ทะเบียนราษฎร , 

ทะเบียนชื่อบุคคล , ทะเบียนครอบครัว , 

บัตรประจาํตัวประชาชน และ พ.ร.บ. 

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(งบประมาณ  50,000  บาท) 

 
 

ในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ 

สํานัก

ปลัดเทศบาลฯ 
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ยุทธศาสตร    7   การพัฒนาดานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา   7.6  พัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร 
 

ลําดับ 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค  เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการเสริมสราง

ความพึงพอใจแก

ผูใชบริการ 

 

เสริมสรางความพึงพอใจแกประชาชน

ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ  ดังนี้ 

-  จัดทาํการดอวยพรวันเกิด ปละ  5,000  

แผน 

-  จัดหาของที่ระลึกมอบใหแกผูมาแจง

เกิด 

(งบประมาณ  25,000  บาท) 

 

ในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ 

สํานัก

ปลัดเทศบาลฯ 

            

3 โครงการประชาสัมพันธ

ใหความรูเกี่ยวกบั

กฎหมายดานทะเบียน

ราษฎรแกประชาชน

ทั่วไป 

 

ประชาสัมพันธใหความรูดานการ

ทะเบียนราษฎรแกประชาชนทัว่ไป              

ทางสื่อตาง ๆ เชน  สถานีวิทยุ ,                              

แผนพับ , วารสาร  เปนตน 

(งบประมาณ  25,000  บาท) 

ในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 

งานทะเบียนฯ 

สํานัก

ปลัดเทศบาลฯ 
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- ราง - 

 
 

แผนการดําเนินงาน 

ประจําป   2553 
 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

WWW.ROIETMUNICIPAL.GO.TH 

ละแผน 
เทศบาWWW.ROIETMUNICIPAL.GO.TH 

 

 



 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผWWW.ROITMU 


